
Bij Mia’s tattoo Vision staat kwaliteit & hygiëne boven alles. Onze ervaren all-round 
tatoeëerders zullen je helpen bij het realiseren van jouw idee. Als je een afspraak wilt 
maken, verzoeken wij jou om bij ons langs te komen in de shop. 

Nadat het voor ons duidelijk is wat jij wilt, zullen wij aan de hand van jouw 
aanwijzingen/ voorbeelden aan de slag gaan met het uiteindelijk ontwerp. Dit ontwerp 
zal je op de dag van tatoeëren te zien krijgen. 

Bij het maken van een afspraak doe je een aanbetaling, wat overigens direct een 
bevestiging is van deze afspraak. Ook geven wij jou een toestemmingsformulier mee, 
die wij graag ondertekend terug verwachten op de dag van tatoeëren. 

De aanbetaling is 50 of 100 euro afhankelijk van de grootte van de tattoo. Deze is een 
jaar geldig na de datum van de gemaakte afspraak. De aanbetaling wordt verrekend met 
de totale kosten van de tattoo. Mochten er meerdere sessie worden ingepland, dan 
wordt de aanbetaling verrekend met de laatste sessie. Mocht je afzien van je afspraak, 
dan wordt deze verrekend als administratie kosten. 

We verzoeken u om niet te bellen tijdens het zetten van een tattoo, tenzij het belangrijk 
is...dan stoppen we natuurlijk wel eventjes. Houd er daarnaast alstublieft rekening mee 
met dat er eventueel inkt op uw kleding terecht zou kunnen komen. 

Als u niet alleen wilt komen, vragen wij u wel vriendelijk om niet meer dan 1 persoon 
mee te nemen naar de sessie en houdt alstublieft ingedachte dat de minimum leeftijd in 
de shop achter de balie 18 jaar is ..en voor de balie 12 jaar. 

Wij accepteren geen klanten die de shop binnenkomen onder invloed van alcohol of 
drugs. Wij tatoeëren geen zwangere vrouwen (en in tijden van het geven van 
borstvoeding). Minimum leeftijd om bij ons een tattoo te kunnen zetten is 18 jaar. 

Wij vragen je vriendelijk om na 8 weken terug te komen ter controle van de tattoo die je 
bij ons gezet hebt. Indien nodig zijn, werken wij de tattoo onder garantie bij. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u er nog dieper op in willen gaan dan verzoeken wij u om onze algemene 
voorwaarden door te nemen.


